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 SARS- Cov2ל  או חשודות\הנחיות הנקה בקרב אימהות מאומתות ו :חלק א
  

ארץ ובעולם מחזקת את הקונצנזוס העולמי בנושא המשך הנקה ועידוד  בהספרות שהצטברה עד כה  

או חשודות בתקופה המגפה ללא הפרדה, לרבות ההנחיות של \אימהות מאומתות והנקה בקרב 

(, החברה לרפואת האם והעובר, האיגוד הישראלי למיילדות  1) החברה לרפואת הנקה בישראל

 (.3( ומשרד הבריאות )2לנאונטולוגיה ) יהאיגוד הישראל , וגניקולוגיה

 

שר בחן את השפעת ביות מלא ( א4) ועמיתיה Salvatore CM , פורסם מחקרם של2020ביולי 

מהלך שבועיים  ביילודים, אף יילוד לא נדבק  120  והנקה על תחלואת יילודים מהנגיף, כאשר מתוך

את מחקרם אשר בחן את ( 5) ועמיתיה .Popofsky S פרסמו 2020לאחר הלידה. בנובמבר 

זוגות של אימהות  85לאחר הלידה בקרב  מיד ,השפעת הפרדת אימהות מאומתות מתינוקותיהם

מהלך האשפוז וכן  ב הפחית שיעורי הנקה  ,הפרדת אימהות מאומתות מיד לאחר הלידה  ויילודים.

לאחר הלידה באפן משמעותי ומובהק סטטיסטית, ללא קשר לתסמיני האם. זאת ועוד, ההדבקה  

כננת בקרב האימהות שהופרדו  בנגיף הקורונה היוותה סיבה משמעותית לשינוי הזנת היילוד המתו

 מתינוקן. 

כמפורט   ,מחקרים אלו מאמתים את הסיכונים הממשיים שבהפרדת אימהות מאומתות מתינוקן

 את תינוקן. מאומתות ידביקו  תשאימהוהתיאורטיים  הסיכונים אל מולStuebe A (6 ) שלבמאמר 
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 - 2020נותרו ללא שינוי מאפריל המלצות החברה לרפואת הנקה בישראל, 

 
  

 לנשים מניקות  mRNA הנחיות לגבי חיסון קורונה מסוג -חלק ב

  

 רקע:

, לא נבדק במסגרת המחקרים על נשים מניקות להדגמת SARS-CoV-2חיסון כנגד נגיף  

 או בטיחות. \יעילות ו

  

ו   Pfizer- BioNTechחיסוני הקורונה המאושרים לטפול בארץ של חברות 

– ModernaTX  לשימוש על ידי ה 2020אושרו בדצמבר- FDA (Food and Drug 

Administration()7,8( וכן לשימוש בארץ )רכיב מסוג (. חיסונים אלו מבוססים על 9  

messenger RNA (mRNA) כן אינם יכולים לגרום   על, וולא על נגיף מומת או מוחלש

שנה ומעלה   16גיל  מהוכחו יעילים בקרב אוכלוסיות המחקר  . החיסונים  להדבקה במחלה

(.  ModernaTX( )10,11 ומעלה )חיסוןשנה  18גיל מ( או Pfizer- BioNTech )חיסון

" של נגיף Spike" -, המקודד לייצור חלבוני ה mRNA באמצעות פועלים החיסונים

השריר, אליו מזריקים את החיסון. חשיפת מערכת החיסון לחלבונים אלו הקורונה בתאי 

בזכות ומכאן להגנה החיסונית מפני מחלה.    , מביאה להתפתחות וייצור נוגדנים לחלבון זה
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לא חודר לגרעין התא ועל כן אינו   mRNA -החלק הפעיל של החיסון ה ,mRNAתכונות 

לא ניתן    יממהתוך מספר שעות, ולאחר  רכיב זה מתפרק  בעל השפעה על הגנום האנושי.  

, ובזה חושף לנגיף הקורונה ואינו יכול לגרום למחלת הקורונה החיסון אינו . גוףלאתרו ב

 . יתרונו

 

   -המלצות מארגונים מובילים בעולם

או ייצור  \ ( כי אין מידע לגבי השפעתם על יונקים ו7,8פרסם באישור החיסונים ) FDA -ה

הוסיף כי אין הורית נגד למתן החיסון לנשים מניקות וכי עליהן לשקול חלב אם. עם זאת,  

  תועלת לעומת סיכונים עם הרופא המטפל.

(, פרסם גם הוא כי  Centers for Disease Control and Prevention( )12) CDC -ה 

או ייצור  \או על השפעותיו על היונקים ו  ,מניקות בנשיםאין מידע על בטיחות החיסונים 

וכי אין מניעה   ,חלב. יחד עם זאת, הוסיפו כי אין סיבה לחשוב כי החיסון מסכן את היונקה

קבוצות הסיכון לתחלואה מוגברת )כגון: צוותים  מלחסן אם מניקה במידה ונכללת באחת 

 רפואיים(. 

בהמלצותיו קבע כי לא רק שאין למנוע מאישה מניקה (  13)  ארגון רופאי הנשים האמריקאי

ורונה, יש להציע לנשים מניקות את החיסון בדומה לנשים שאינן מניקות. את חיסון הק

זאת ועוד, למרות העובדה שנשים מניקות לא נכללו במחקרים הקליניים של 

הסיכונים התאורטיים באשר לבטיחות החיסונים בנשים מניקות אינם גוברים    החיסונים,

ע מהנקה או להפסיקה בשל על התועלת הצפויה מהחיסון. לבסוף קבעו כי אין להימנ

 נטילת החיסון.

על ממליצה ABM (Academy of Breastfeeding Medicine)  (14 ) -ה 

תועלת על ה דיון  ב  ,החלטה משותפת של המניקות עם הצוות הרפואי באשר לחיסון   קבלת

האקדמיה מוסיפה   .סיכונים למניקות ותינוקןהבמניעת מחלת הקורונה וסיבוכיה אל מול 

למרות העדר מידע קליני באשר לבטיחות החיסונים במניקות, הסבירות לגרימת נזק כי 

האקדמיה    יגן על היונק.  אף  היא קטנה וכי יתכן כי התפתחות נוגדנים בקרב האם המניקה

ור גורסת כי לא סביר שרכיבי החיסון המוזרקים לתאי השריר של המניקה יכנסו למחז

הלא סביר שמרכיבי החיסון יגיעו למחזור הדם   הדם של המניקה ולרקמת השד. במקרה

רכיבי חיסון  ש התיאורטי , אבל במקרההאם לחלב יעברו ו אל כי, לא סביר ורקמת השד

ללא סבירות  , פירוק ועיכול במערכת העיכול של היונק יעברו יגיעו לחלב האם, הם 

ליונק באמצעות לצד סיכון תיאורטי קטן ליונק, תתכן תועלת להשפעה ביולוגית עליו. 

 ובכך הגנה עליו מהדבקה בנגיף.   ,קבלת נוגדנים מהאם המניקה המחוסנת

ימים. זאת ועוד, במבט על חיסונים    5-7מחיסונים אחרים ידוע כי ניתן להדגים נוגדנים תוך  

מהלך ההנקה בכל החיסונים  Yellow fever-ו Small pox, למעט CDC - לפי ה עד כה

היונק. עמדה חשובה שננקטה ע"י האקדמיה כי "יש ולתינוק    המניקהבטוחים לאם  נמצאו  

מחקרים" ובכך קוראים ליצרני  פני  להגן על נשים בהריון ומניקות באמצעות מחקרים ולא מ

 החיסונים והחוקרים בתחום לכלול נשים מניקות ויונקים.  

  מרכיבי"באשר להנקה, מעט אם בכלל    -" Infant Risk Centerמתוך המרכז הטרטולוגי " 

הם יעוכלו ע"י התינוק  ,אלו יגיעו לחלב רכיביםהחיסון יגיעו לחלב האם המניקה. גם אם 

לנשים מניקות. יתכן    למדי   בטוחים   יהיוסביר כי החיסונים הקיימים    .. כמו כל חלבון אחר.
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יים להגן  אף שהיונק יקבל באמצעות חלב האם המניקה שהתחסנה נוגדנים אשר עשו

  עליו".

 

 

 

  -המלצות והנחיות בארץ

עם הגעת החיסונים למדינת ישראל, מדיניות משרד הבריאות הישראלי הותאמה לזו 

בעקבות שינוי עמדה בקרב בבריטניה, ולכן הומלץ שלא לחסן נשים הרות ומניקות. 

-בשל צוות החיסונים של משרד הבריאות  איגודים מובילים ברחבי העולם, התקיים דיון

פרופ' אליעזר שלו, יו"ר המועצה הלאומית בדיון השתתפו גם .  2020לדצמבר  20

רוני מימון, יו"ר האיגוד הישראלי למיילדות   'לרפואת נשים, נאונטולוגיה וגנטיקה, פרופ

ייעוץ  וגניקולוגיה ופרופ' אורנה דיאב ציטרין, הרופאה האחראית על המרכז הארצי ל

 .  (15,16) טרטולוגי

   מסקנות הדיון:

 לא כלל נשים מניקות ועל כן המידע על קבוצה זו מוגבל.   mRNAמבוסס  החיסון -

ואילו בארה"ב אין מניעה  אין מחסנים בשלב זה נשים מניקות,ובקנדה  בבריטניה -

 מניקות.   שיםנמחיסון 

נשאר בציטופלסמה ולא בגרעין התא, אין הגיון ביולוגי   mRNAש העובדה לאור -

 שעות אין כל זכר לרכיב זה בתא.  24להשפעה, כאשר תוך 

  מנגנון לאורמניעה מחיסון נשים המתכננות הריון, נשים הרות או מניקות שכן  אין -

( המאחסן של הגנטי הקוד את משנה ואינו למחלה גורם)שאינו  החיסון של הפעולה

 מניעה אין, מהמחלה הרות לנשים הסיכון עם הגבוהה התחלואה מתר ובעקבות

 .  מחיסון

 הצוות היא לחסן נשים מיניקות ובקרב נשים חולות בקורונה להמשיך להניק.    המלצת -

 

מניעה  כל  עדכן את תדריך החיסונים וקבע אין  (  17)משרד הבריאות    2020בדצמבר    21בתאריך  

 מלחסן נשים מניקות.

 

 Jointבבריטניה ) JCVI -, בהודעה לתקשורת צוות החיסונים ה2020בדצמבר  30בתאריך 

Committee on Vaccination and Immunizationאת המלצתם בנוגע (18) ( שינו גם הם ,

לנשים הרות ומניקות. נכון ליום פרסום הודעה זו לתקשורת המלצתם כי ניתן להציע לנשים  

 קולי הצורך הקליני.  מניקות את החיסון לאחר שי
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  עמדת החברה לרפואת הנקה

 

 

 
 

נכתב ונערך ע"י: ד"ר מורן פרידמן, ד"ר דינה צימרמן, ד"ר נועה גור אריה, ד"ר מירה ליבוביץ, ד"ר  

 דינה הרבט, ד"ר אילנה צלמון קורן, ד"ר מיכל מנסובסקי.  

 ובתמיכת: אושר ע"י וועד החברה לרפואת הנקה

 יילדות וגינקולוגיה איגוד רופאי בריאות הציבור, איגוד רופאי המשפחה בישראל, האיגוד הישראלי למ

האיגוד הישראלי לפרמקולוגיה קלינית, האיגוד הישראלי לרפואת ילדים, החברה הישראלית 

 לטוקסולוגיה, חיפ"א

מגפת הקורונה הינה בעלת השלכות על הפרט והציבור ובתוך כך המניקות והיונקים  
.וחיסון מהווה מרכיב חשוב במיגור המגפה

אולם במחקרים  , נמצא יעיל ובטוח בקרב אוכלוסיות המחקר mRNAחיסון הקורונה מסוג 
.  לא נכללו נשים מניקות

לא צפוי סיכון משמעותי למניקות או  , בהתחשב במנגנון הפעולה הייחודי של החיסון
.  ליונקים 

החברה לרפואת הנקה תומכת בהמלצת משרד הבריאות ושאר האיגודים כי אין כל  
.  מניעה לחיסון נשים מניקות

בדיון לצורך קבלת החלטה משותפת של הצוות הרפואי עם האישה המניקה על מתן 
הסיכון ללקות במחלת הקורונה וסיבוכיה והסיכון  , החיסון יש לשקול את תועלת החיסון

האישי של האם המניקה ללקות בסיבוכים הן ממחלת הקורונה והן מתופעות לוואי  
. מהחיסון

(  ABM)החברה לרפואת הנקה בישראל מחזקת את האקדמיה לרפואת הנקה 
"  יש להגן על נשים בהריון ומניקות באמצעות מחקרים ולא מפני מחקרים: "בהמלצתה

.  ולכן קוראת ליצרני החיסונים והחוקרים בתחום לכלול נשים מניקות ויונקים
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